BARCOLANA 53
TRST
IZREDNA OTVORITEV
ARHEOLOŠKIH NAJDIŠČ
9. – 10. oktobra 2021

Ob priliki letošnje Barcolane, se bo tudi Nadzorništvo za arheologijo, likovno
umetnost in krajino Furlanije Julijske krajine udeležilo prazničnemu dogajanju v
mestu, saj bo tisočerim občanom, turistom in jadralcem, ki bodo preplavili mestne
ulice, odprli vrata nekaterih tržaških arheoloških najdišč, med katerimi tudi Rimsko
gledališče, ki ponavadi ni dostopno za javnost.
Med številnimi kulturnimi dogodki , ki se bodo odvijali v mestu ob priliki Barcolane,
v soboto 9. in v nedeljo 10. oktobra 10 Nadzorništvo prispeva z naslednjimi:
Rimsko gledališče (Trst, ulica Teatro romano)
Izredno odprtje arheološkega najdišča z vodenimi ogledi
Sobota 9. Oktobra – urnik: 10.00 in 11.30
Ob priliki Barcolane 53, v spremstvu funkcionarijev in tehniškega osebja iz
Nadzorništva, bodo obiskovalci odkrivali tržaško Rimsko gledališše, ki je
prišlo na dan v tridesetih letih prejšnjega stoletja, ko so odstranili srednjeveške hiše, katerih
konstrukcija je iskoriščala njegovo obzidje. Po obnovi in delni rekonstrukciji, je postala vidna cavea
(stopnišče za gledalce), ki se vzpenja po pobočju griča Sv. Justa, ob vznožju pa sta orkester in del
scaene, oziroma oder z okrašenimi kulisami, ki jih krasijo niše, kjer so stali kipi pomembnejših
cesarskih družinskih članov ali vidnejših osebnosti v mestni skupnosti.
Brezplačni dogodek z obvezno rezervacijo na:
sabapfvg.comunicazionepromozione@beniculturali.it.

Antikvarium v Semeniški ulici (Trst, ulica Seminario 2)
Odprtje najdišča
Sobota 9. oktobra – urnik 10.00-12.00 in 16.00-18.00
Znotraj Antiquarium-a si bo mogoče ogledati del mestnega obzidja iz
poznorepublikanske dobe, ki ga je zgradl Oktavian v 33-32 stoletju pr. n. št., da
bi zaščitil kolonijo Tergeste, ki je stala na vrhu griča Sv. Justa. Na začetku 2. stoletja n. št. so stene,
ki niso več služile prvotnemu namenu, izkoristili za terasaste zgradbe in so delovale kot opora

zgradbam na pobočju: tukaj je vidna iz žgane gline tlakovana kotanja, ki je verjetno služila pri
predelavi olja.
Prost vstop (do največjega dovoljenega števila istočasnih obiskovalcev)

Paleokrščanska bazilika (Trst, ulica Madonna del Mare 11)
Izredno odprtje arheološkega najdišča z vodenimi ogledi
Sobota 9. oktobra – urnik: 9.30 - 13.30 in 16.00 - 18.00
Nedelja 10. oktobra – urnik: 10.00 - 12.00
Ob prilki Barcolane, poleg običajnih urnikov Paleokrščanske bazilike v ulici
Madonna del Mare, je predvidena tudi izredna otvoritevev v soboto zjutraj, z
vodenimi ogledi v spremstvu osebja iz Nadzorništva za arheologijo, likovno
umetnost in krajino.
Na ogled bo poligonalna apsida, ki je bila zgrajena v dveh fazah, med začetkom 5. in začetkom 6.
stoletja. Posebno zanimiv je mozaik s katerim so tlakovana tla in to v dveh različnih fazah: prva se
ponaša s črno-belimi geometrijskimi okrasi, druga pa je obogatena z mnogobarvnimi motivi.
Sodobnejša mozaična preproga vsebuje tudi napise z imeni dobrotnikov in naveden je njihov poklic.
Prost vstop (do največjega dovoljenega števila istočasnih obiskovalcev)
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Vse pobude bodo potekale v skladu s predpisi za preprečevanje širjenja Covida: obiskovalci
bodo morali imeti Green Pass ali zeleno potrdilo, kot to zahteva veljavna zakonodaja. Kdor se
pridruži dogodku mora nositi masko.
.
Prost vstop v kulturnih centrih je predviden do največjega dovoljenega števila istočasnih
obiskovalcev.
Rezervacije se zaključijo v petek 8. oktobra 2021.
Program ostalih dogodkov Barcolane je objavljen na spletni strani https://www.barcolana.it/Calendario
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